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NanoTech Dual Precision-skær

Ophængssystem giver nem
kontrol

Digital topspin-motor

Enestående SkinGlide-
belægning

 

SP9860/13

Philips bedste – ultimativ nærhed,

kompromisløs hudkomfort

Utroligt skånsom mod huden*

Philips SP9000 Prestige glider let over huden og skærer hvert eneste skægstrå

ekstremt tæt og præcist, selv hvis det er syvdagesstubbe. Denne model fås også

med en slank Qi-ladestation.

Den tætteste elektriske barbering

Ekstra stærke, selvslibende skær giver ultimativ tæthed

Designet til at fange selv vanskelige hår

SkinIQ-teknologi

Den perfekte position af skærene for maksimal præcision

Effektiv barbering med høj hastighed

Glider ubesværet hen over huden

En shaver der tæmmer skæg

Tilpas din barbering

Førsteklasses oplevelse

Trådløs Qi-ladestation

Vælg en praktisk tør eller en opfriskende våd barbering

Præcisionstrimmer med klikbeslag

Eksklusivt opbevaringsetui

Rengøres nemmest under rindende vand



El-shaver våd/tør, 9000-serien SP9860/13

Vigtigste nyheder

NanoTech Dual Precision-skær

Med op til 150.000 skærehandlinger i minuttet

giver Nanotech Dual Precision-skærene en

utrolig glat barbering. De 72 selvslibende skær,

der er hærdet med nanopartikler, har ekstra

stærke og holdbare skarpe kanter, der altid

sikrer ultimativ tæthed.

Ophængssystem giver nem kontrol

For at undgå træk og ubehag har Philips

s9000 Prestige et meget præcist

ophængssystem, der sikrer den perfekte

position af skærene for maksimal

skærepræcision.

Digital topspin-motor

Philips' mest avancerede digitalmotor sikrer

maksimal rotation for maksimal effektivitet og

opnår derved en præcis barbering uanset

ansigtets konturer eller hårenes tæthed.

Enestående SkinGlide-belægning

Philips S9000 Prestige er udstyret med vores

enestående SkinGlide-belægning, der giver en

ekstremt glat barbering. Ringene med

metalliske pigmenter har en

friktionsreducerende belægning, der giver

enestående glideevne.

Trådløs Qi-ladestation

Oplad din Philips SP9000 Prestige (eller en

anden Qi-kompatibel enhed) trådløst ved at

lægge den på den slanke Qi-ladestation, som

fås til din barbermaskine. Det tager tre timer at

lade den helt op.

Power Adapt-sensor

Den elektriske shaver har en intelligent sensor

til ansigtshår, der aflæser hårets tæthed 500

gange i sekundet. Teknologien tilpasser

automatisk skærestyrken og giver ubesværet og

nænsom barbering.

Personlige komfortindstillinger

Juster shaverens hastighed, og tilpas din

barbering til din hud og dine præferencer.

Fleksible 360-D+-hoveder

De fleksible 360-D+-hoveder på denne

elektriske Philips-shaver følger ansigtets

konturer og fanger selv vanskelige hår og giver

en glattere barbering.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret

lang levetid.



El-shaver våd/tør, 9000-serien SP9860/13

Specifikationer

Barberingsresultat

Barberingssystem: NanoTech Dual Precision-

skær, Fremragende hudkomfortsystem

SkinIQ-teknologi: Ophængssystem giver nem

kontrol, Digital topspin-motor, Beskyttende

SkinGlide-belægning, Personlige

komfortindstillinger, Power Adapt-sensor

Konturfølgende: Fleksible 360-D+-hoveder

Tilbehør

SmartClick: Præcisionstrimmer

Etui: Eksklusivt etui

Brugervenlig

Wet & Dry: Våd og tør brug

Display: %-indikator for batterikapacitet

Rengøring: 3-trinsrengøring, Vaskbar

Design

Overflade: Tidløs elegance

Håndgreb: Ergonomisk greb og håndtering

Strøm

Hurtig opladning: 18 minutter

Opladningstid: 3 timer

Driftstid: 60 minutter

Batteritype: Litiumion

Opladning: Qi-ladestation

Service

2 års garanti

Udskiftningsskær: Udskiftes hvert 2. år med

SH98

* 756 anmeldelser fra 7 barberer med 108 forbrugere i

Tyskland
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